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Op de plaats van het voormalige Vlietland Ziekenhuis heeft de gemeente Schiedam de nieuwe 
zelfbouwbuurt Oranjeburgh ontwikkeld. De architectuur van de Schiedamse stadsarchitect 
Piet Sanders (1882-1937) was hierbij inspiratiebron voor het stedenbouwkundig plan van bu-
reau Wissing. De nieuwe buurt bestaat voornamelijk uit laagbouw met kap, gemetselde gevels 
en veel aandacht voor details.

SFEER In de woning is alles bij elkaar gekomen zoals wij ons dat qua sfeer en stijl voorgesteld 
hebben. Wij hebben gekozen voor een sterk gereduceerd materiaalgebruik. Door het houten 
casco alleen te beitsen, hebben alle wanden en plafonds dezelfde lichte uitstraling. De kleur van 
het hout komt terug in de gevelklinkers en in het grind in de tuin. De vloerafwerking is van groen/
grijs marmoleum. Deze kleur komt in alle inbouwmeubels en in de keuken terug. De zeer slanke, 
donkere kozijnen staan heel mooi bij de kloeke volumes van het huis. Binnen zijn er eigenlijk 
maar drie soorten materiaal gebruikt. De woning oogt hierdoor heel rustig.

WOONWENS Onze kinderen hebben nu allemaal een eigen kamer. Maar door de opzet van het 
huis zijn overal plekken en mogelijkheden om of samen of in je eentje te spelen, te lezen of je te 
verstoppen. Het is een mooie ontdekking dat daarvoor geen ingewikkelde plattegrond nodig is. 
Het zit ingesloten in de structuur. Wij hebben bewust niet voor gordijnen gekozen. Zo hebben 
wij in de buurt misschien de meest open woning, maar hebben daardoor ook alleen maar leuke 
contacten met mensen die ons groeten, ook al zitten wij binnen.

HOUT Wij zijn erg blij met onze ‘houten’ woning. Wij hebben hiermee een paar eenvoudige, 
maar zeer speciale elementen kunnen maken. Zoals de ventilatieventielen die in het casco zijn 
gefreesd of de diepe dagkanten in kleur van het casco. De akoestiek, luchtkwaliteit, lichtinval en 
temperatuur in de woning zijn heel goed.
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